ATA da 3ª Reunião Plenária Ordinária da CIR/Metropolitana II
1

Aos 25 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 10 horas e 00 minuto, deu-se

2

início

3

br.zoom.us/j/93609837242?pwd=cDhZS1dCMUthZENnSWJQMitRM2RFQT09

4

Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região Metropolitana II, contando

5

com a presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Elisabet

6

Pauer, Suplente Nível Central; Karine Medeiros, Secretária Executiva da CIR Metro II e Ana

7

Léa Lopes, Assistente Executiva da CIR Metro II. Secretarias Municipais de Saúde: Niterói, Rio

8

Bonito, São Gonçalo Silva Jardim; Maricá, e Tanguá. A Plenária contou com a presença da

9

representação da SES, de (06) seis Secretarias Municipais de Saúde, sendo de (05) cinco

10

Secretários Municipais de Saúde: Rodrigo Alves, Secretaria de Saúde do município de

11

Niterói; Daiana Albino, Secretária de Saúde de Rio Bonito; Érica Guimarães, Secretaria de

12

Saúde de Silva Jardim; Simone Massa, Secretaria de Saúde de Maricá; e Rodrigo Pereira,

13

Secretaria de Saúde de Tanguá e (01) Suplente: Maria auxiliadora, Secretaria de Saúde de

14

São Gonçalo. A reunião também contou com a presença de Suely Osório, Apoiadora Regional

15

do COSEMS; Tereza Abraão, Suplente do município de Maricá; Gilson Andrade, Suplente do

16

município de Niterói; Analice Rangel, Suplente do município de Itaboraí; Cláudia Lunardi,

17

Superintendente

18

superintendente de Educação Permanente em Saúde; Omar Luís Rocha da Silva, Regulação de

19

São Gonçalo; Denise Erbas, Coordenadora da Comissão Estadual Permanente de Integração

20

Ensino-Serviço (CIES) da Metropolitana II e Tatiana Maximiano, Central de Regulação

21

Regional – CREG Metropolitana II; A Sr.ª Elisabet Pauer dá início à reunião e apresentam-se

22

todos os representantes presentes. I. APRESENTAÇÃO: 1. Cenário de arboviroses e

23

atualização da COVID-19 na região Metropolitana II. A Sr.ª Deise Miranda, Coordenadora

24

do Núcleo Descentralizado de Vigilância em Saúde (NDVS) na Metropolitana II, não pode estar

25

presente na reunião para reproduzir apresentação. II. PACTUAÇÃO. 1. Aprovações das Atas

no

aplicativo

da Atenção

Zoom

através

Especializada,

do

link

https://conasemsa

terceira

Controle e Avaliação; Carina Pacheco,
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26

da 1ª e 2ª Reuniões Ordinárias da CIR/Metropolitana II de 2021. As minutas das Atas foram

27

disponibilizadas aos gestores por e-mail para sugestões de inclusões e revisão do texto e

28

pactuação na 3ª (terceira) Reunião Plenária da CIR de 2021. Todos concordam. 2. Autorização

29

de leitos de suporte ventilatório pulmonar para atendimento exclusivo dos pacientes da

30

COVID-19 no Hospital Regional Darcy Vargas. Solicitado pelo município de Rio Bonito. O

31

município de Rio Bonito estruturou 03 (três) leitos equipados com 03 (três) novos respiradores

32

no Hospital Regional Darcy Vargas – CNES 2296241, que necessitam de autorização junto ao

33

Sistema Único de Saúde e Ministério da Saúde, para tratamento da COVID-19. Informam que o

34

referido hospital está estruturado com equipe multiprofissional, equipamentos e insumos

35

necessários para o devido funcionamento dos leitos de suporte ventilatório pulmonar e atende

36

aos critérios da Nota Técnica n 141/2020/SEI/CRECS/CGTES/DIRE1/ANVISA. Todos

37

concordam. 3. Execução das ações de educação regionais e o curso de gestão de projetos.

38

Informes COSEMS/RJ. A Superintendente de Educação em Saúde, Sr.ª Carina Pacheco,

39

apresenta o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde, Plano quinquenal 2019 – 2023,

40

com ações programadas e pactuadas na CIRs e na CIB, o monitoramento do Plano 2020 e

41

elaboração do Plano 2021 atravessados pelo contexto da pandemia COVID-19. Comenta sobre a

42

baixa execução das ações de educações regionais que constam no Plano Estadual de Educação

43

Permanente em Saúde. Por fim, informa que a Superintendência de Educação em Saúde da SES

44

irá ofertar o Curso de Gestão de Projetos (parceria SES – ECG/TCE) e os gestores da região

45

deverão pactuar 01 (uma) das ações que constam no Plano de EPS 2021 para que essa ação se

46

torne o projeto que será elaborado ao longo do curso pelos 03 (três) profissionais indicados.

47

Esses, ao término do curso, sairão aptos a executar os respectivos projetos. A Sra. Denise Erbas

48

solicita a palavra e informa que os representantes da CIES Metropolitana II definiram os

49

indicados na última reunião, e são: Denise da Silva Erbas – Niterói, Coordenação da CIES Metro

50

II; André Luiz Souza da Silva – NEPS de São Gonçalo e Gilson Luiz Andrade Subsecretario de

51

Saúde de Niterói. Todos concordam. 4. Pactuação de metas e indicadores Bi e Tripartite da

52

Região Metropolitana II. Foi apresentada a Nota Técnica da Assessoria de Planejamento sobre

53

o processo de pactuação interfederativa das metas e indicadores Bi e Tripartite 2021 na 2 a
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54

reunião da CIR. Todos os munícipios enviaram as metas de indicadores. Todos concordam. III.

55

INFORMES. 1. Leitos destinados a SRAG/COVID-19. O representante da SGAIS, Sr.

56

Leonardo reforça a informação de pactuação CIB referente a atualização diária pelos municípios

57

da

58

link: https://forms.gle/PvnmVt8DY352mhRY7 (Deliberação CIB nº 6.324, de 11/02/2021); a

59

disponibilização no CER (Coordenação Regional de Emergência) dos leitos que compõem a

60

versão atual do Plano Estadual de Enfrentamento à COVID-19 conforme resoluções que

61

regulamentam o Financiamento Estadual desses leitos, pois se observa que uma parte desses

62

leitos estão indisponível (bloqueados); ampliação de 300 (trezentos) leitos por meio do

63

chamamento público 100 (cem) UTI e 200 (duzentos) clínicos) em serviços da capital e do

64

interior. Informa também que o formulário já foi enviado para os municípios. Com relação aos

65

leitos de UTI pactuados com cofinanciamento do Estado e Ministério da Saúde, informa que

66

devem estar disponíveis para a Central de Regulação, pois muitos desses leitos pactuados estão

67

aparecendo como bloqueados. Alerta que os municípios devem ter atenção, pois já foi previsto

68

em deliberações e portarias. É muito importante que os dados sejam informados diariamente

69

pelos municípios. O mesmo comenta sobre o chamamento de ampliar a oferta de leitos e

70

relembra os municípios que façam contato o mais rápido possível com os prestadores privados

71

que tenham interesse em participar deste chamamento publicado desde o dia 18/03. O Estado

72

tem meta que seja preenchido 300 (trezentos) leitos (200 (duzentos) leitos de enfermaria e 100

73

(cem) leitos de UTI) com o prazo até hoje (25-03). Reitera os municípios, sobre o envio de oficio

74

referente à doação de monitores e respiradores, no intuito de ampliar a oferta de leitos de UTI.

75

Sr.ª Elisabet pede a palavra e informa que todos os municípios da região enviaram. Todos

76

concordam. 2. Cirurgias Eletivas com a escolha dos municípios executores para o rol de

77

procedimentos pactuados na CIB de FEV/2021, bem como os recursos definidos na referida

78

CIB e Calendário de treinamento conforme as solicitações dos municípios executores, com

79

proposta posterior de agenda. A Sra. Claudia Lunardi, Superintendente de Atenção

80

Especializada, Controle e Avaliação (SAECA), informa que o Estado/SAECA tem interesse em

81

manter os 850 (oitocentos) procedimentos de cirurgias eletivas já pactuadas. Os valores serão

taxa

de

ocupação

de

leitos

por

meio

do
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82

dobrados com base nas metas e informa que a Superintendência de Atenção Especializada,

83

Controle e Avaliação (SAECA) está se disponibilizando a treinar os municípios executores para

84

que não percam o recurso. Logo, os munícipios precisam decidir os executores dos

85

procedimentos, para que a Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação

86

(SAECA) agende o treinamento que será virtual de faturamento das cirurgias eletivas. Todos

87

concordam. 3. Atualização COVID-19 na Região Metropolitana II. Solicitado pela Secretaria

88

de Saúde de Niterói que este debate seja essencial em todas as reuniões. O Sr.º Secretario

89

Rodrigo Oliveira solicita: 1- que a Central Regional de Regulação da Metropolitana II (CREG)

90

disponibilize periodicamente a situação das vagas de leitos e transferências da região e de cada

91

município para os gestores. 2- reuniões da CIR semanais durante o período crítico da pandemia,

92

com tema COVID-19 na Região (com trocas de informações sobre barreiras sanitárias,

93

comunicação estratégica e leitos). 3 - que o Estado apresente o cronograma de ampliação de

94

leitos e habilitações. O mesmo também reitera sobre a situação dramática da COVID-19 na

95

região devido à circulação de novas cepas. Informa que o Conselho de Secretarias Municipais de

96

Saúde (COSEMS) apontou a necessidade de restrições importantes de circulação devido às

97

novas cepas e o aumento da ocupação dos leitos, que ocorrem em todas as regiões, onde pelo

98

menos dois municípios apresenta uma taxa de 100% (cem por cento) de ocupação de leito de

99

CTI. A fila na região para leitos de CTI é de 100 (cem) pacientes. Em síntese informa que

100

Niterói está fazendo restrições importantes para evitar a circulação de pessoas nesse feriado, mas

101

solicita que os munícipios façam barreiras sanitárias para que não haja circulação de um

102

munícipio para o outro. Por fim solicita aos munícipios que reforcem essa comunicação com a

103

sua população. A Sra. Tereza Abraão também traz informações sobre a COVID-19 na Região

104

Metropolitana II, informa que região está com 100 (cem) pacientes na fila de espera para vaga de

105

CTI, solicita ajuda do Estado para verificar a possibilidade de vagas para a região. Maricá: A

106

Sr.ª Secretaria Simone Massa informa que os hospitais estão lotados e acrescenta que a UPA do

107

município abriu 6 leitos na sala vermelha para atendimento da COVID-19. Os quantitativos de

108

leitos do município também estão todos ocupados. Acrescenta que o munícipio está tentando

109

uma ação judicial para reativação de uma clínica privada a fim de aumentar atendimento e leitos
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110

para a COVID-19. E concorda com as solicitações do Secretario de Niterói sobre a necessidade

111

de informação diária sobre as ocupações de leitos regulados para atendimento da COVID-19,

112

pois é de extrema importância que todos os municípios tenham a informação correta de ocupação

113

desses leitos. Por fim, informa que medidas de restrição de circulação de pessoas e comércios

114

fechados, já estão em vigor. Rio Bonito: A Sr.a Secretaria de Rio Bonito informa que o Hospital

115

Regional Darcy Vargas está com 100%

116

informou que tem condições de ampliar 3(três) leitos. Estão com 9 (nove) pacientes na UPA

117

aguardando vaga para leito COVID-19. Um paciente faleceu na enfermaria aguardando vaga de

118

CTI. A Prefeitura de Rio Bonito fará medidas de restrição de circulação, comércios fechados e

119

barreira sanitária para turismo. Silva Jardim: A Sr.a Secretaria Érica Guimarães informa que

120

foram abertos 10 (dez) leitos de enfermaria para COVID-19, 5 (cinco) leitos estão ocupados e 1

121

(um) paciente entubado. Quanto às medidas de restrições, também já estão em vigor. São

122

Gonçalo: A Sr.a Maria Auxiliadora apresenta a Central de Regulação de São Gonçalo que

123

repassa as informações dos leitos: enfermaria com ocupação 63% (sessenta e três por cento) e

124

CTI 82% (oitenta e dois por cento) de leitos, 2 (dois) pacientes em fila aguardando para leito de

125

CTI e 2 (dois) aguardando para leitos de enfermaria. A Sra. Tereza Abraão pede a palavra e

126

informa que a Central de Regulação da Metropolitana II tem 100 (cem) pacientes na fila e

127

também com pacientes de São Gonçalo, inclusive solicitando vaga para Maricá. Pensa que o

128

munícipio deve entrar em contato com a Regulação e solicitar informações do paciente para

129

atendê-lo no próprio município, já que é possível a partir das informações repassadas. A Sr.a

130

Tatiana, Coordenadora da Regulação da Metropolitana II informa que o município de São

131

Gonçalo tem pactuado com o estado 32 (trinta e dois) leitos de enfermaria e 17 (dezessete) leitos

132

de CTI, o Hospital de Retaguarda Franciscano está com 16 (dezesseis) leitos de enfermaria e 17

133

(dezessete) leitos de UTI e o Pronto Socorro Central possui 5 (cinco) leitos de enfermaria e 10

134

(dez) leitos de UTI. Por fim informa ao município que está com imensa dificuldade de entrar em

135

contato com o Pronto Socorro Central, informa que não consegue falar por telefone e pede a

136

viabilização da comunicação com município. Tanguá: O Sr.º Secretário Rodrigo Lopes, informa

137

que os leitos de enfermarias que o município disponibiliza estão lotados e está com dificuldades

(cem por cento) de ocupação, porém o Hospital
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138

na transferência de paciente graves e teve um óbito por espera de leito de CTI. Finaliza

139

informando que o decreto sobre restrições de circulação do município sairá hoje. 4. Informes

140

COSEMS. Sra. Suely repassa seus informes. A reunião foi encerrada às 11h00min horas.

141

Nada mais a tratar, Karine Medeiros deu por encerrados os trabalhos, antes convocando os

142

participantes para a próxima Reunião Ordinária, a se realizar no dia 27 de Abril de 2021,

143

às 09h30min. Eu, Karine Madeiros, Secretaria Executiva da CIR Metropolitana II, lavrei e

144

assinei a presente ata. Niterói, 07 de Março de 2021.

Karine Medeiros
Secretário (a) Executivo da CIR

Secretária Municipal de Saúde de

Representante (Titular ou Suplente) Nível Central SES
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